
 

   

 

 

 

 

 

Szanowna Pani/Szanowny Panie, 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGNiG TERMIKA SA  

z siedzibą w Warszawie (03-216), ul. Modlińska 15. 

 

2. Z Administratorem danych można się skontaktować: 

na adres e-mail: ochrona.danych@termika.pgnig.pl;  

telefonicznie pod numerem 22 587 49 00; 

lub pisemnie na adres: PGNiG TERMIKA SA, ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa. 

 

3. Administrator wyznaczył Koordynatora ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym 

można skontaktować się na adres e-mail: ochrona.danych@termika.pgnig.pl w każdej 

sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. 

 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób  

i mienia na obiektach PGNiG TERMIKA SA. Ich przetwarzanie jest niezbędne do celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. 

 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wizerunku. 

 

6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

• dostawcy usług IT, 
• firmy świadczące usługi w zakresie ochrony osób i mienia 
• firmy świadczące usługi w zakresie administrowania i serwisowania systemu 

kontroli dostępu. 
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7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 3 miesiące od chwili zakończenia 

rejestracji wizerunku. Planowany termin zakończenie przetwarzania danych osobowych 

może zostać wydłużony o czas obsługi ewentualnych roszczeń pomiędzy stronami 

umowy. 

 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu. 

 

9. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679 na adres: 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2. 

 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wejścia 

na teren obiektu należącego do PGNiG TERMIKA SA, w wyjątkowych sytuacjach może 

być gwarancją bezpieczeństwa podczas pobytu na monitorowanym terenie. 


